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Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. august 2017 kl.19.00 
 
Tilstede: Jørgen, Gert, Mette, Jacob, Holger, Annette, Åse, Jan 
Ikke tilstede; Bjarne uden afbud  
 
DAGSORDEN: 
 
 
1. Referat fra 29/5-2017 
Der er ikke taget referat. 
 
 
2: Planlægning af 60 + aktiviteter 
Friluftsrådet og Velux Fonden har lavet en fond, der støtter alt med vand, skov, friluft for 
alle 60+, der er mulighed for at søge op til kr. 70.000 og det er søgt og tildelt 
Det er et projekt med køb af en båd og til sejlere 60+, som kører i en periode og som 
afsluttes, når FLS føler at det er tid for det. Der er derfor nu disse punkter at tage stilling til:  
  
     Bådforsikring. – båden – en Albin Vega 27, fra 1976, er indkøbt for kr. 44.000  ( skal 
den kasko forsikres så er det for kr. 50.000 ) 
Jørgen Boots undersøger med vores forsikringsselskab hvad prisen er for en forsikring 
     Bådplads i havn og vinterplads. 
Båden ligger pt. på plads nr. 10 og vi skal jo nok leje pladsen for resten af sæsonen. 
Jørgen taler med Flemming om afregningsprisen 
FLSK har allerede selv en plads på vinterpladsen, hvor båden kan stå. Så det er ikke 
noget problem 
Inden mødet var slut nåede der er komme faktura på leje af bådplads: 
Faktura for plads nr. 10 som er en 2. plads kr. 1739 i leje for perioden 14/8 til 31/10-2017 
     Kontingent og medlems status for + 60 
Gastemedlemsskab kr. 410 så længe man er i ”skole-regi” og så når man er uddannet, 
ændres det til senior medlemskab eller familiemedlemskab  
     Regler for lån, brug af klub båd. 
Der sættes en dagspris for lån af båden – kr. ?? per gang/dag 
Der er forpligtigelse for medhjælp til vedligehold/klargøring /afrigning af båden, når man er 
tilmeldt som skolebåds gast. 
Der skal sættes et regelsæt op for lån via Sejlklubbens Venner.  
     Dåb og bådnavn ?  
Bestyrelsen blev enige om at båden skal døbes: Venga (spansk : skal vi komme afsted)  
tirsdag den 22. august kl. 19.00 
Der skal laves et Navneskilt – vi spørger Mogens 
der skal laves noget kaffe, Verdi/brut, kager 
     Ændring af bådebro  
Friluftsrådet og Velux fonden har tildelt kr. 70.000 til projektet og der er fratrukket 
gastekontingentet fra et X antal medlemmer, men der er ca. kr. 20.000 tilbage til at 
etablere ændringer på broen, så der bliver en let adgang for de nye brugere og der skal 
købes sikkerhedsudstyr redningsveste der skal også samtidig et rullesystem til at sætte 
både i fra den lille bro. 
     ANDET: 
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Der er bådstativ, presenning, ekstra indenbords motor Volvo, der skal hentes. Det vil Gert 
og Jørgen hente snart. Båden har ligget i Guldborg 
Der skal indkøbes 4 redningsveste med krave. 
Jacob takkede alle de der har gjort en indsats for at dette projekt er blevet til noget. 
 
 
 
 
2   Klubforsikringer generelt. 
Fakse Ladeplads Sejlklub er stadig forsikret i Codan 
Jørgen genoptager kontakten med Sejlunionen, som har tilbud på forsikringer. Til næste 
møde er der forhåbentligt et oplæg klar      
      
 
 
Bestyrelsen 
 
Formand : 
det er informeret under andre punkter 
 
 
Kasserer: 
JB klub økonomi orientering. –do 
Vores kasserer har ikke haft tid til at lave et regnskab til os, men Jørgen B har set på vores 
konti i banken, og det ser fornuftigt ud med økonomien. 
Vi har fra Faxe kommune fået kr. 26.276 i tilskud Aktivitetstilskud kr. 4122 og Lokaletilskud 
kr. 22.154 
Regnskabsåret slutter 30. september – så husk at sørge for alle bilag til regnskabsfører 
 
Sparekassen vedr. Køb af båd og rib båd. 
Jørgen og Gert har holdt møde med den nye bestyrer hos Sjællandske Bank om hvordan 
vi kunne have mulighed for et evt. overtræk eller en kassekredit til køb af sejlbåd og rib 
båd. Det har vist sig ikke at være nødvendig. 
Der er der er ansøgninger ude i 2 steder (Faxe Kommune i september og Tryg Fonden i 
oktober måned) derfor er vi nødt til at bruge den motor som vi har at råde over lige nu indtil 
der er er penge til at købe en ny og større motor til rib båden. 
 
 
Ungdomsafdeling: 
Planlægning af dåb for rib båd ved Nordea tirsdag d. 29 aug. Kl. 17.00 
Der skal inviteres de unges forældre og klubbens medlemmer, så der kommer en masse.  
der skal også planlægges lidt at drikke og spise ? 
Der er bestilt rib båd med styrepult, men den skal pilles af indtil der bliver indkøbt en 
anden motor.  
Mette fortæller at der er 14 unge ude at sejle, så der er nok at se til og det har været lidt  
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Kapsejlads: 
Bugten Rundt er den 26. august, der er sat på hjemmesiden og der er sendt invitation til 
Præstø og Rødvig 
Ellers er der gang i kapsejladsen igen 
 
 
Klubhus udvalget: 
Møbelsættene på terrassen skal lige efterses og der skal olieres med 
svampebekæmpende version. 
Gulvet i klubhuset er stadig fint. Vi må passe godt på det. 
 
Planlægning af kommende aktiviteter. 
Der er ikke noget her.  
 
 
Havneudvalget: 
Holger, Bjarne. Gert. 
Næste møde er 7. september  
Ellers intet nyt. 
 
 
Sejlklubbens venner 
Intet nyt her. 
   
 
Eventuelt: 
Jørgen har talt med vores hjemmeside udbyder, der har sagt at der er hacket ind på 
formand@flsk.dk, så der er nødt til at blive foretaget en ændring, så der kan lukkes for 
spam og så er der behov for en ny mail adr.  
 
 
  
 
Referent: Åse Dilling-Hansen 
Mødet slut kl. 21.30. 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER 9/10-2017 kl. 19.00 Jørgen Boots indkalder  
Bestyrelsesmøder for resten af 2017 aftalt til disse datoer:  9/10, 6/11 

mailto:formand@flsk.dk

